
 
 

 

 

 

Cantor NOBLE volta a juntar-se à Fundação Infantil Ronald McDonald 

Fundação Infantil Ronald McDonald  

cria bonecos solidários de Natal para ajudar crianças 

internadas na nova ala pediátrica do  

Hospital de S. João 
 

A Fundação Infantil Ronald McDonald criou a edição especial Natal com dois ajudantes do Pai Natal 

muito especiais e solidários, a Maria e o Pedro. Trata-se de uma edição natalícia, cujo custo de 

12,50€ cada, reverte na totalidade para ajudar a equipar a nova Sala de Brincar Ronald McDonald 

na nova Ala Pediátrica do Hospital de S. João que será inaugurada em breve.  Os ajudantes 

solidários do Pai Natal já estão à venda através do site da Fundação Infantil Ronald McDonald – 

www.fundacaoronaldmcdonald.com. 

 

O cantor português NOBLE, conhecido por temas como HONEY ou BEAUTIFUL, junta-se mais uma vez 

à Fundação Infantil Ronald McDonald com o tema ‘It’s Christmas Everywhere’ criado no ano passado 

pelo jovem cantor, e irá contribuir ainda na divulgação da coleção ‘Maria e Pedro Ajudantes do Pai 

Natal” ’. Este ano os Pequenos Cantores da Maia e algumas das crianças que atualmente estão a ser 

apoiadas pela Casa Ronald McDonald do Porto, juntam-se também a NOBLE para a interpretação do 

tema. 

 

Carinhosamente tratadas como a “casa longe de casa” durante o tratamento hospitalar das crianças, 

as Casas Ronald McDonald de Lisboa e do Porto e o Espaço Familiar Ronald McDonald dispõem de 

todas as comodidades de conforto de uma Casa, com uma zona de cozinha, zonas de descanso, de 

lavandaria e espaços comuns, que ajudam os pais a esquecerem-se por momentos de toda a vivência 

hospitalar e do período difícil que estão a viver.  

Esta semana, a Fundação Infantil Ronald McDonald vai, em conjunto com o Hospital São João, 

inaugurar a Sala de Brincar Ronald McDonald localizada na nova Ala Pediátrica deste Hospital. A Sala 

de Brincar Ronald McDonald dispõe de sete zonas dedicadas a diferentes atividades e funções, 

incluindo, nomeadamente, uma sala exclusiva para pais aberta 24 horas, uma Sala de Snoezelen de 

relaxamento multissensorial, e ainda zonas de diversão, de estudo, de promoção do exercício físico 

e de cinema e jogos virtuais. Todos estes espaços serão dinamizados por cerca de 150 voluntários da 

Fundação Infantil Ronald McDonald.  

 

 

 

http://www.fundacaoronaldmcdonald.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zD9kmAMYnRs
https://www.youtube.com/watch?v=r663-c806SU
https://noble.fanlink.to/itschristmaseverywhere


 
 

Esta inovadora zona 

lúdica tem como objetivo 

promover o bem-estar emocional das famílias e crianças e oferecer-lhes o maior conforto possível 

para enfrentar os momentos mais difíceis.  

Integradas na rede mundial da Ronald McDonald House Charities, espalhadas pelos cinco continentes 

em mais de 62 países e regiões, as 375 Casas Ronald McDonald e os mais de 265 Espaços Familiares 

Ronald McDonald apoiam e acolhem anualmente mais de 3,5 milhões de crianças e suas famílias. Até 

agora os três projetos em Portugal já apoiaram cerca de 4.000 famílias. 

 

 

Link Noble - It's Christmas Everywhere (feat. Pequenos Cantores da Maia) - YouTube 

Imagens Maria e Pedro Coleção Natal  

 

Declarações de NOBLE: 

“It’s Christmas Everywhere” é uma música que celebra o bem, celebra o verdadeiro espírito de Natal: 

a união. E foi por isso mesmo que decidi escrever esta música e apoiar a Fundação Infantil Ronald 

McDonald, porque é uma instituição que une pessoas e famílias. A associação desta música à 

Fundação começou no Natal do ano passado e este Natal tenho a honra de poder contar com a 

interpretação dos Pequenos Cantores da Maia. Vamos mais uma vez estar todos unidos no apoio à 

Fundação Infantil Ronald McDonald.” 

 

Declarações de Gonçalo Barata, Diretor Executivo da Fundação Infantil Ronald McDonald:  

“O tempo de dificuldade e incerteza que vivemos cria uma vulnerabilidade adicional às famílias que 

acompanham já situações de doença das suas crianças, pelo que a Fundação Infantil Ronald 

McDonald prossegue a sua missão no apoio a estas famílias. Estamos mais uma vez muito gratos ao 

Noble pela associação à nossa causa e a todos quantos participaram neste projeto.” 

 

 

Sobre a Fundação Infantil Ronald McDonald Portugal: 

A Fundação Infantil Ronald McDonald é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de reconhecida 

Utilidade Pública, que tem como propósito dar conforto e apoio a famílias durante o tratamento hospitalar dos 

seus filhos, contribuindo para o seu bem-estar emocional e psicológico. Criada em 2000, conta com o apoio da 

sociedade civil e de parceiros, entre eles a McDonald’s Portugal e os seus franquiados.  

 

 

 

 

A Casa Ronald McDonald de Lisboa, inaugurada em 2008, situa-se no Largo Conde Pombeiro, perto do Hospital 

Dona Estefânia e apoia o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. A Casa Ronald McDonald do Porto, 

inaugurada em 2013, situa-se no campus do Hospital de S. João, e apoia o Centro  

https://www.youtube.com/watch?v=6u75dyZ5bRw
https://we.tl/t-ikdtXEOKfm


 
 

Hospitalar Universitário S. 

João e o IPO-Porto. O 

primeiro Espaço Familiar Ronald McDonald em 

Portugal, inaugurado em 2017, situa-se no Hospital de Santa Maria em Lisboa. No total, as duas Casas e o 

Espaço Familiar Ronald McDonald já acolheram cerca de 4000 famílias. 

  

Saiba mais em: 

https://fundacaoronaldmcdonald.com/ 
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